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CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE INCENTIVO

FINANCEIRO A CIDADÃOS QUE APRESENTEM

DENÚNCIAS CONCRETAS DE CORRUPÇÃO E DE

MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

Marcello Artur Manzan Guimarães

Este trabalho tem por objeto de estudo a criação de mecanismos de
incentivo financeiro a cidadãos que apresentem denúncias concretas de corrupção e de
malversação de recursos públicos.

Especificamente, o solicitante indaga a respeito de medidas que poderiam
ser tomadas para incentivar a população a denunciar atos de corrupção e de utilização indevida de
recursos públicos, como por exemplo o pagamento de recompensa.

Para alcançar o objetivo do presente estudo, analisar-se-á, primeiramente,
o conteúdo das Convenções internacionais de combate à corrupção assinados pelo Brasil. Após,
examinar-se-á a legislação estrangeira acerca dos referidos mecanismos de combate à corrupção.

Por fim, apreciar-se-á as proposições em tramitação na Câmara dos
Deputados e do Senado Federal que atendam às expectativas do solicitante.

Nesse particular, destaque-se projeto de lei apresentado pela
Subcomissão de Normas de Combate à Corrupção da CPMI dos Correios, cujo objetivo maior é
criar um ambiente favorável à revelação de informações relativas a condutas que constituam atos
ilícitos, bem como promover a devida proteção e compensação dos reveladores.

I – CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE CORRUPÇÃO

A crescente necessidade de interação entre os Estados, imposta pela
globalização, tem levado à promoção de seu desenvolvimento integral por meio da mútua
cooperação entre eles, o que se reflete na assinatura de diversos tratados internacionais pelo
Brasil.

Entre os temas difundidos na órbita internacional, o combate à
corrupção tem merecido elevado destaque, haja vista a necessidade de uma ação coordenada entre
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os países, com a finalidade de reforçar a ordem moral das instituições democráticas e assegurar o
desenvolvimento dos Estados.

Nesse contexto, há de se destacar a participação do Brasil em
Convenções Internacionais no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), da
Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE), as quais visam a erradicação da corrupção mediante a
adoção de medidas de prevenção e de repressão aos atos de corrupção.

a) Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (ONU)

Esta Convenção é oriunda da Resolução n.º 55/61, de 4 de dezembro de
2000, da Assembléia Geral das Nações Unidas, por meio da qual se reconheceu a necessidade de
contar com um instrumento jurídico internacional eficaz contra a corrupção.

A assinatura da Convenção da ONU contra a Corrupção se deu em 15 de
dezembro de 2003, na cidade de Mérida, no México. Foi incorporada ao direito interno por meio
do Decreto Legislativo n.º 348, de 19 de maio de 2005.

De acordo com o art. 68 da Convenção, o documento entraria em vigor
no nonagésimo dia após a inclusão do trigésimo instrumento de ratificação. Tal ocorrera em 15 de
setembro de 2005, com a adesão do Equador, tendo o documento entrado efetivamente em vigor
no dia 14 de dezembro do mesmo ano.

De acordo com o art. 1.º da Convenção, tem o documento por
finalidade:

a) promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz
e eficientemente a corrupção;

b) promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência
técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de ativos;

c) promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão
dos assuntos e dos bens públicos.

Da análise do documento, hão de se ser destacados alguns dispositivos
que se relacionam com o objeto do presente estudo.

No seu art. 8.º, que trata dos códigos de conduta para funcionários
públicos, estabelece o parágrafo 4 que cada Estado Parte considerará a possibilidade de
estabelecer medidas e sistemas para facilitar que os funcionários públicos denunciem todo ato de
corrupção às autoridades competentes quando tenham conhecimento deles no exercício de suas
funções.
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Já em seu art. 13, a dispor sobre a participação da sociedade no combate
à corrupção, consta determinação no parágrafo 1 no sentido de que cada Estado Parte adotará
medidas adequadas, no limite de suas possibilidades e de conformidade com os princípios
fundamentais de sua legislação interna, para fomentar a participação ativa de pessoas e grupos que
não pertençam ao setor público, como a sociedade civil, as organizações não-governamentais e as
organizações com base na comunidade, na prevenção e na luta contra a corrupção, e para
sensibilizar a opinião pública a respeito da existência, das causas e da gravidade da corrupção,
assim como da ameaça que essa representa.

Essa participação deve se arrimar em medidas como as seguintes:

a) aumentar a transparência e promover a contribuição da cidadania aos
processos de adoção de decisões;

b) garantir o acesso eficaz do público à informação;

c) realizar atividade de formação pública para fomentar a intransigência à
corrupção, assim como programas de educação pública, incluídos programas escolares e
universitários;

d) respeitar, promover e proteger a liberdade de buscar, receber, publicar
e difundir informação relativa à corrupção, que poderá estar sujeita a restrições.

O parágrafo 2 do mesmo dispositivo, por sua vez, determina que cada
Estado Parte adotará medidas apropriadas para garantir que o público tenha conhecimento dos
órgãos pertinentes de luta contra a corrupção mencionados na presente Convenção, e facilitará o
acesso a tais órgãos, quando proceder, para a denúncia, inclusive anônima, de quaisquer
incidentes que possam ser considerados constitutivos de um delito qualificado de acordo com a
Convenção.

O art. 32 da Convenção, que trata da proteção a testemunhas, peritos e
vítimas, dispõe em seu parágrafo 1 que os Estados Partes devem adotar medidas para proteger de
maneira eficaz contra eventuais atos de represália ou intimidação a testemunhas e peritos que
prestem testemunho sobre os delitos qualificados de acordo com a Convenção, assim como,
quando proceder, a seus familiares e demais pessoas próximas.

Quanto à proteção aos denunciantes, dispõe o art. 33 da Convenção que
cada Estado Parte considerará a possibilidade de incorporar ao seu ordenamento jurídico interno
medidas apropriadas para proporcionar proteção contra todo trato injusto às pessoas que
denunciem ante as autoridades competentes, de boa-fé e com motivos razoáveis, quaisquer feitos
relacionados com os delitos qualificados de acordo com a Convenção.
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O art. 36 da Convenção trata das autoridades especializadas. Dispõe que
cada Estado Parte se certificará de que dispõe de um ou mais órgãos ou pessoas especializadas na
luta contra a corrupção mediante a aplicação coercitiva da lei.

Esse(s) órgão(s) ou essa(s) pessoa(s) gozarão da independência
necessária, conforme os princípios fundamentais do ordenamento jurídico do Estado Parte, para
que possam desempenhar suas funções com eficácia e sem pressões indevidas. Deverá se
proporcionar a essas pessoas ou ao pessoal desse(s) órgão(s) formação adequada e recursos
suficientes para o desempenho de suas funções.

Já em relação à cooperação entre os organismos nacionais e o setor
privado, dispõe o parágrafo 1 do art. 39 que cada Estado Parte adotará medidas para estabelecer a
cooperação entre os organismos nacionais de investigação e o Ministério Público, de um lado, e
as entidades do setor privado, em particular as instituições financeiras, de outro, em questões
relativas à prática dos delitos qualificados de acordo com a Convenção.

O parágrafo 2 do artigo possibilita ao Estado Parte estabelecer que seus
cidadãos e demais pessoas que tenham residência em seu território a denunciar ante os
organismos nacionais de investigação e o Ministério Público a prática de todo delito qualificado
de acordo com a Convenção.

Por fim, o art. 60, que trata da capacitação e assistência técnica, dispõe
em seu parágrafo 1, alínea “i”, que cada Estado Parte, na medida do necessário, formulará,
desenvolverá ou aperfeiçoará programas de capacitação especificamente concebidos para o
pessoal de seus serviços encarregados de prevenir e combater a corrupção, que poderão versar
sobre métodos utilizados para proteger as vítimas e as testemunhas que cooperem com as
autoridades judiciais.

Estas são, em linhas gerais, as disposições constantes da Convenção da
ONU contra a Corrupção que guardam pertinência com o objeto do presente estudo.

b) Convenção Interamericana Contra a Corrupção da Organização dos Estados
Americanos (OEA)

No âmbito de atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA),
foi firmada em Caracas, Colômbia, em 29 de março de 1996, a Convenção Interamericana contra
a Corrupção, a qual foi aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 152, de 25 de junho de 2002, e
promulgada por meio do Decreto Presidencial n.º 4.410, de 7 de outubro de 2002.

De acordo com o seu art. 2.º, os propósitos da Convenção são:



7

1) promover e fortalecer o desenvolvimento, por cada um dos Estados
Partes, dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção, e

2) promover, facilitar e regular a cooperação entre os Estados Partes a
fim de assegurar a eficácia das medidas e ações adotadas para prevenir, detectar, punir e erradicar
a corrupção no exercício das funções públicas, bem como os atos de corrupção especificamente
vinculados a seu exercício.

Dentre as medidas preventivas constantes do art. 3.º da Convenção, o
documento roga aos Estados Partes que considerem a aplicabilidade das seguintes medidas, em
seus próprios sistemas institucionais, destinadas a criar, manter e fortalecer:

a) normas de conduta para o desempenho correto, honrado e adequado
das funções públicas, que deverão ter por finalidade prevenir conflitos de interesses, assegurar a
guarda e uso adequado dos recursos confiados aos funcionários públicos no desempenho de suas
funções e estabelecer medidas e sistemas para exigir dos funcionários públicos que informem as
autoridades competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de que tenham
conhecimento (parágrafo 1);

b) sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos particulares
que denunciarem de boa-fé atos de corrupção, inclusive a proteção de sua identidade, sem
prejuízo da Constituição do Estado e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico
interno (parágrafo 8);

c) mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e de
organizações não-governamentais nos esforços para prevenir a corrupção (parágrafo 11).

No que guarda pertinência com a assistência e cooperação, dispõe o
artigo XIV, parágrafo 1, da Convenção que os Estados Partes prestarão a mais ampla assistência
recíproca, em conformidade com suas leis e com os tratados aplicáveis, dando curso às
solicitações emanadas de suas autoridades que, de acordo com seu direito interno, tenham
faculdades para investigar ou processar atos de corrupção definidos na Convenção, com vistas à
obtenção de provas e à realização de outros atos necessários para facilitar os processos e as
diligências ligadas à investigação ou processo penal por atos de corrupção.

Ademais, consta do parágrafo 2 que os Estados Partes prestarão
igualmente a mais ampla cooperação técnica recíproca sobre as formas e métodos mais efetivos
para prevenir, detectar, investigar e punir os atos de corrupção. Com essa finalidade, facilitarão o
intercâmbio de experiências por meio de acordos e reuniões entre os órgãos e instituições
competentes e dispensarão atenção especial às formas e métodos de participação civil na luta
contra a corrupção.
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c) Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros
em Transações Comerciais Internacionais

No âmbito da Organização para a Cooperação Econômica e o
Desenvolvimento (OCDE), a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais foi firmada pelo Brasil em Paris,
França, em 17 de dezembro de 1997, ratificada por meio do Decreto Legislativo n.º 125, de 14 de
junho de 2000, e promulgada pelo Decreto Presidencial n.º 3.678, de 30 de novembro de 2000.

A finalidade desta Convenção é adotar medidas, de forma efetiva e
coordenada entre os Estados Partes, para prevenir e reprimir a corrupção de funcionários
públicos estrangeiros na esfera das transações comerciais internacionais.

Dispõe o artigo 1.º, parágrafo 1, da Convenção que cada Parte deverá
tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que, segundo suas leis, é delito criminal
qualquer pessoa intencionalmente oferecer, prometer ou dar qualquer vantagem pecuniária
indevida ou de outra natureza, seja diretamente ou por intermediários, a um funcionário público
estrangeiro, para esse funcionário ou para terceiros, causando a ação ou a omissão do funcionário
no desempenho de suas funções oficiais, com a finalidade de realizar ou dificultar transações ou
obter outra vantagem ilícita na condução de negócios internacionais.

O parágrafo 2 do artigo determina que cada Parte tome todas as medidas
necessárias ao estabelecimento de que a cumplicidade, inclusive por incitamento, auxílio ou
encorajamento, ou a autorização de ato de corrupção de um funcionário público estrangeiro é um
delito criminal. A tentativa e a conspiração para subornar um funcionário público estrangeiro
serão delitos criminais na mesma medida em que o são a tentativa e conspiração para corrupção
de funcionário público daquela Parte.

O art. 2.º, sobre a responsabilidade de pessoas jurídicas, dispõe que cada
Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades de
pessoas jurídicas pela corrupção de funcionário público estrangeiro, de acordo com seus
princípios jurídicos.

Por sua vez, o artigo 3.º, parágrafo 2, dispõe que, caso a responsabilidade
criminal, sob o sistema jurídico da Parte, não se aplique a pessoas jurídicas, a Parte deverá
assegurar que as pessoas jurídicas estarão sujeitas a sanções não-criminais efetivas, proporcionais
e dissuasivas contra a corrupção de funcionário público estrangeiro, inclusive sanções financeiras.
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II – LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Dentre os inúmeros sistemas legislativos de combate à corrupção em
vigor em outros países, destaquem-se para o presente estudo aqueles atualmente em vigor no
Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Estados Unidos, Coréia do Sul e Israel.

O motivo pelo qual se sobreleva a legislação desses países é a existência
de regimes próprios cuja finalidade é incentivar a “revelação de informações de interesse
público”. Esses regimes são considerados como os mais desenvolvidos atualmente em vigor.

O primeiro traço que caracteriza esses regimes é a existência de uma
entidade independente para o processamento e apuração das informações de interesse público
que venham a ser reveladas, bem como de diplomas legais específicos que os regulam.

No que guarda pertinência com o objetivo desses diplomas legais, há os
que focam especificamente a revelação de interesse público, tratando assim o revelador como
testemunha (Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul); os que focam a pessoa que
faz a revelação, atribuindo validade a qualquer revelação que seja feita (Estados Unidos); e aquelas
que focam o ato ilícito que é objeto de revelação, objetivando a erradicação da corrupção em geral
(Coréia do Sul e Israel).

Esses regimes oferecem também a adequada proteção das pessoas que
fazem a revelação de interesse público contra represálias, porquanto dessa proteção depende a
eficácia do próprio regime.

De modo a permitir que os indivíduos se sintam seguros para fazer as
revelações acerca de atos ilícitos que digam respeito a autoridades públicas, esses indivíduos
necessitam da certeza de que não sofrerão qualquer espécie de retaliação em razão das revelações
feitas. Além do mais, se a represália não é proibida ou coagida, o objetivo do regime de revelações
perde legitimidade.

Dependendo do regime analisado, a proteção contra represálias pode ser
complementada por proibições legais, sanções pesadas ou outros remédios legais. Alguns desses
regimes podem adotar procedimentos próprios para a apuração dos fatos, ao passo que outros
direcionam a apuração para o Poder Judiciário.

Em relação ao incentivo para que sejam feitas revelações de interesse
público sobre atos ilícitos, os citados regimes empregam duas técnicas principais para encorajar os
indivíduos a fazê-las.

A primeira delas é disseminar no serviço público a crença de que as
pessoas que fazem ou pretendam fazer revelações de interesse público podem confiar no sistema
e que todos os procedimentos necessários serão adotados para apuração dos fatos revelados, com
a confidencialidade e integridade necessárias.
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Assim sendo, a garantia de confidencialidade, isto é, o sigilo da identidade
daquele que faz a revelação, bem como a aceitação de revelações anônimas, contribuem para a
confiança no regime. No particular, a maioria dos países citados considera a quebra de sigilo do
autor da revelação como um ato ilícito punível.

A segunda é o oferecimento de recompensa para aqueles que fazem
revelações de interesse público. Dos países cujos regimes são citados, apenas a Coréia do Sul
possui um sistema específico de recompensas.

Na hipótese em que recursos públicos são economizados ou recuperados
por força da revelação de informações sobre atos ilícitos, uma recompensa pode ser arbitrada.
Essa recompensa corresponde a um percentual incidente sobre a quantia economizada ou
recuperada. Nesse caso, as recompensa são arbitradas após o exame do caso por órgão próprio, a
Comissão Sul-Coreana Independente Contra a Corrupção (KIKAC).

Ademais, o órgão pode indicar indivíduos para o recebimento de um
prêmio nacional pela integridade e transparência no serviço público, em razão de haver feito a
revelação da prática de ato ilícito.

Além da legislação sul-coreana, deve-se destacar que os Estados Unidos
possui uma lei específica denominada Federal False Claims Act cuja finalidade é semelhante. Essa lei
permite ao cidadão propor uma ação de reparação de danos em face do governo, a qual se
denomina Qui Tam.

Tal mecanismo é diferente do regime de revelações de interesse público,
porém permite que o cidadão que denuncie a prática de atos ilícitos ou fraudes contra o governo
possa receber uma percentagem da quantia supostamente recuperada por força da revelação.

O quadro abaixo ilustra, para cada País, a entidade responsável pelo
processamento das revelações de interesse público e pela apuração dos fatos revelados, e também
a legislação que trata de cada regime:
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País Entidade Legislação

Reino Unido The Office of the Civil Service
Comissioners (OCSC) (Escritório do
Comissariado do Serviço Público
Civil)

Public Interest Disclosure Act (PIDA)
(Lei de Revelações de Interesse
Público)

Austrália The Public Service Comissioner (PSC)
(Comissariado do Serviço Público) e
Merit Protection Comissioner (MPC)
(Comissariado de Proteção ao
Mérito)

Public Service Code of Conduct (PSCC)
(Código de Conduta do Serviço
Público), dentro do Public Service Act
(PSA) (Lei do Serviço Público)

Nova Zelândia Auditoria-Geral e órgãos
investigativos similares

Protected Disclosure Act (PDA) (Lei de
Proteção a Revelações)

África do Sul Auditoria-Geral Protected Disclosure Act (PDA) (Lei de
Proteção a Revelações)

Estados Unidos The Office of Special Counsel (OSC)
(Escritório do Conselho Especial) e
Merit System Protection Board (MSPB)
(Comissão de Proteção ao Sistema
de Mérito)

Whistleblower Protection Act (WPA)
(Lei de Proteção ao Revelador [de
informações de interesse público])

Coréia do Sul Korea Independent Comission Against
Corruption (KIKAC) (Comissão Sul-
Coreana Independente Contra a
Corrupção)

Anti-Corruption Act (Lei Anti-
corrupção)

Israel Controladoria Geral do Estado State Comptroller Law (Lei da
Controladoria Geral do Estado)

III – PROPOSIÇÕES SOBRE O TEMA DO ESTUDO EM TRAMITAÇÃO NA

CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL

Dentre as proposições em tramitação na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal que guardam relação com o tema objeto do presente estudo, podemos elencar as
seguintes:
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a) Projeto de Lei n.º 3400, de 1992, do Senado Federal (PLS n.º 15, de
1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães) – altera a Lei n.º 1.079, de 10 de abril de 1950, que
define crimes de responsabilidade do Presidente da República, de Ministro de Estado, de Ministro
do Supremo Tribunal Federal ou do Procurador-Geral da República.

A proposição acrescenta um parágrafo primeiro ao art. 2.º da Lei, a fim
de determinar que “o membro de qualquer dos Poderes da República ou o servidor da administração direta, das
autarquias, fundações e entidades paraestaduais que verificar a existência de crime de responsabilidade remeterá à
Presidência da Casa Legislativa competente cópia do processo ou dos documentos que evidenciam o ilícito”.

b) Proposta de Emenda Constitucional n.º 460, de 1997, de autoria
dos Deputados Augusto Nardes e outros – institui o Sistema de Controle Interno da
Administração Pública e dá outras providências.

A proposição cria o cargo de Controlador Geral da União, a ser
escolhido pelo Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal por voto secreto, e elege
a Controladoria Geral da União como órgão central do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública da União, assegurada a sua autonomia funcional e administrativa, na forma
de lei orgânica própria.

Consta da proposta que “os membros da Controladoria Geral da União, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou dano ao patrimônio público, darão ciência do fato
ao Tribunal de Contas da União, no prazo máximo de dez dias, sob pena de responsabilidade solidária”.

Há também dispositivo no sentido de que “qualquer cidadão ou entidade é
parte legítima para denunciar, perante a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, a
ocorrência de atos irregulares, ilegais ou lesivos ao patrimônio público, só podendo ser arquivada a denúncia
mediante despacho fundamentado de responsabilidade da autoridade competente”.

c) Proposta de Emenda Constitucional n.º 445, de 1997, de autoria
dos Deputados Gonzaga Patriota e outros - tem por objetivo acrescentar um § 7.º ao art. 37 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a Administração Pública.

Esta é a redação do parágrafo que se pretende acrescentar:

“§ 7.º Ao servidor público que, com fundamento em prova documental e fatos,
denunciar ao Ministério Público da União ou dos Estados e do Distrito Federal, a
prática de ato que configure apropriação indébita de valores, bens ou serviços públicos,
são assegurados os seguintes direitos:

a) estabilidade no cargo, função ou emprego por cinco anos;

b) promoção por merecimento;
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c) revogação de punição determinada por superior hierárquico em virtude da
denúncia;

d) segurança pessoal e para sua família, quando for o caso”.

d) Projeto de Lei n.º 1.489, de 1999, de autoria do Deputado Paes
Landim – tem por objetivo regulamentar o art. 74, §2.º, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 1.º, “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato
é, nos termos do art. 74, §2.º, da Constituição, parte legítima para denunciar, verbalmente ou por escrito, inclusive
através de registro magnético, irregularidades ou ilegalidades que sejam de seu conhecimento, praticadas por
qualquer autoridade contra o bom emprego de recursos públicos ou a má gestão do patrimônio confiado à sua
guarda”.

No parágrafo único do art. 1.º, o projeto considera como autoridade
“qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária”.

Consta do art. 2.º do projeto que, para o cumprimento do disposto no
art. 1.º, “o Tribunal de Contas da União colocará à disposição do público linha telefônica para ligação gratuita,
assim como fará constar de sua página na rede de comunicação via computador, denominada Internet, ou qualquer
outra que venha a substitui-la ou complementá-la, local próprio para o recebimento das denúncias de irregularidade
ou ilegalidades que sejam do conhecimento dos denunciantes”.

e) Projeto de Lei n.º 253, de 1999, de autoria do Deputado Rubens
Bueno, Projeto de Lei n.º 2.631, de 2000, de autoria do Deputado Leo Alcântara, e Projeto de
Lei n.º 2.636, de 1996, de autoria do Deputado Tuga Angerami – dispõe sobre as ouvidorias do
Sistema Único de Saúde – SUS, e dá outras providências.

De acordo com os projetos, o Sistema Único de Saúde contará, em cada
esfera de governo, com ouvidorias vinculadas aos respectivos Conselhos de Saúde e destinar-se-
ão ao recebimento de denúncias, reclamações e reinvindicações de pessoas físicas e jurídicas.

f) Projeto de Lei n.º 1.896, de 1999, de autoria do Deputado Luiz
Bittencourt – dispõe sobre a proteção e defesa do usuário de serviço público federal.

A proposição, ao estabelecer normas básicas de proteção e defesa do
usuário dos serviços públicos prestados, direta ou indiretamente, pela União, enumera entre os
direitos básicos do usuário o controle adequado do serviço público (art. 3.º, III, e 8.º).

Nos termos do art. 8.º, §1.º, I, para assegurar o direito ao controle
adequado do serviço público, serão instituídas ouvidorias em todos os órgãos e entidades
prestadores de serviços públicos no âmbito da União.
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Compete às ouvidorias avaliar a procedência de sugestões, reclamações e
denúncias, objetivando, dentre outras atribuições, a correção de erros, omissões, desvios ou
abusos na prestação dos serviços públicos e a apuração de atos de improbidade e de ilícitos
administrativos (art. 9.º, II e III).

g) Projeto de Lei do Senado n.º 215, de 1999, de autoria da Senadora
Marina Silva, e Projeto de Lei n.º 2.587, de 2000, de autoria do Deputado Marcos Afonso –
dispõe sobre a participação popular e o controle social dos atos de gestão do Poder Público,
disciplina o acesso dos cidadãos e da sociedade civil organizada a informações relativas às
finanças públicas e dá outras providências.

Nos termos do art. 1.º, “a participação popular na Administração Pública,
prática essencial ao processo democrático e inerente à cidadania, será viabilizada, facilitada e estimulada pelo Poder
Público”.

O controle social “abrange a gestão da Administração Pública Federal direta e
indireta e as ações executadas pela União de forma descentralizada, e será exercido na forma definida pela
Constituição Federal e disciplinada na Lei” (art. 2.º).

O referido controle “consiste em ação permanente e voluntária exercida por
cidadãos, ou por entidades legalmente organizadas e com legitimidade para os representar, visando à supervisão
popular plena do uso ou aplicação dos recursos públicos, especialmente quanto à obediência aos princípios
constitucionais de legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, abrangendo,
inclusive, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas públicas” (art. 3.º).

De acordo com o art. 7.º do projeto, “os Poderes da União deverão destinar
pelo menos vinte por cento dos recursos destinados à publicidade para a realização de campanhas de caráter
educativo que visem ampliar e aperfeiçoar a participação popular e comunitária no planejamento, fiscalização e
avaliação das ações públicas”.

Por fim, assim consta do art. 8.º, caput, que “o Tribunal de Contas da União
deverá, no prazo de sessenta dias, contados a partir da publicação desta Lei, organizar e implementar, por meio de
resolução, uma Secretaria Especial para, dentro de sistemática própria e sob a coordenação de um Ministro do
Tribunal, conhecer, processar e encaminhar as denúncias, reclamações e queixas populares, que tenham por objeto”:

(i) a apuração e correção de erros, omissões ou abusos de agentes públicos federais, ou
outros gestores abrangidos pela sua jurisdição (inciso I); e

(ii) a determinação da instauração de procedimentos para a apuração de ilícitos
administrativos, notadamente aqueles que visem ao resguardo dos recursos públicos e dos direitos dos usuários de
serviços públicos federais, executados de forma direta, indireta ou descentralizada (inciso II).
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h) Proposta de Emenda Constitucional n.º 366, de 2001, de autoria
do Deputado Custódio Mattos e outros – acrescenta Seção ao Capítulo IV, do Título IV, da
Constituição Federal, criando a Ouvidoria Nacional da República.

De acordo com seu art. 1.º, “a Ouvidoria Nacional da República, órgão de
atuação entre os Poderes, com autonomia política, financeira e administrativa, será regulada em lei complementar”.

São atribuições da Ouvidoria Nacional da República:

(a) investigar, preliminarmente, de ofício ou mediante representação, as
denúncias de irregularidades envolvendo a Administração Pública da União, direta e indireta, bem
como outro ente público ou privado que participe ou que tenha como principal fonte de recursos
o aporte estatal federal (art. 1.º, §1.º, “a”);

(b) representar e acompanhar junto ao Ministério Público da União em
relação a fatos que, como conseqüência de sua atuação, revelem indícios de delitos contra a
Administração Pública ou ato de improbidade art. 1.º, §1.º, “b”);

(c) receber, levar a registro e efetuar o controle das declarações de bens
dos agentes públicos da União incumbidos por lei de prestá-las, investigando ou acionando os
órgãos competentes em caso de variação que possa constituir enriquecimento ilícito ou
incompatibilidade no exercício da função (art. 1.º, §1.º, “c”);

(d) elaborar programas de prevenção da corrupção e de promoção da
transparência na gestão pública federal, agindo em cooperação com os organismos públicos em
ações que visem à implementação de mecanismos preventivos de combate a atos de improbidade
administrativa (art. 1.º, §1.º, “d”).

Conforme consta do art. 1.º, §3.º, “a Ouvidoria Nacional da República terá os
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais em relação à quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico,
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil
ou criminal dos infratores”.

i) Projeto de Lei n.º 4.691, de 2004, de autoria do Deputado Edson
Duarte – estabelece que os veículos oficiais devem ter exposto telefone e “e-mail” para
recebimento de denúncias quando de sua utilização de forma indevida.

A proposição altera a redação do art. 29, inc. XIII, da Lei n.º 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), estabelecendo que:

“XIII – os veículos de propriedade dos órgãos e entidades da administração
pública federal, estadual, distrital e municipal, direta ou indireta, ou a seu uso, bem
como os que pertençam ou sejam usados por concessionários ou permissionários de
serviços públicos, portarão em local visível telefone e endereço eletrônico aptos ao
recebimento de notícia acerca de sua utilização indevida.”
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j) Projeto de Lei n.º 3.337, de 2004, de autoria do Poder Executivo –
dispõe sobre a gestão, a organização e o controle social das Agências Reguladoras, e dá outras
providências.

Em seu art. 13, a proposição prevê que “haverá, em cada Agência Reguladora,
um Ouvidor, que atuará junto à Diretoria Colegiada ou Conselho Diretor sem subordinação hierárquica e exercerá
suas atribuições sem acumulação com outras funções”.

Dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo que “são atribuições do
Ouvidor zelar pela qualidade dos serviços prestados pela Agência Reguladora e acompanhar o processo interno de
apuração das denúncias e reclamações dos usuários, seja contra a atuação dela ou contra a atuação dos entes
regulados”.

l) Projeto de Lei n.º 4.469, de 2004, de autoria do Deputado Paulo
Gouvêa – acrescenta o Capítulo III à Lei n.º 9.807/99, que estabelece normas para a organização
e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas.

Eis a transcrição do Capítulo que se pretende acrescentar:

 “Capítulo III – Do incentivo à denúncia de crimes e de ilícitos administrativos

Art. 15-A. Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar perante os
órgãos de segurança pública e os órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta, federal, estadual ou municipal, crimes ou ilícitos administrativos.

§1.º Para a sua aceitação, a denúncia deverá conter os seguintes elementos:

I – descrição do crime ou do ilícito administrativo, com indicação dos dados
mínimos que permitam a sua apuração; e

II – identificação da autoria do crime ou do ilícito administrativo, se possível.

§2.º Na garantia do direito à privacidade, será assegurado pelo órgão que
receber a denúncia o sigilo da fonte e o anonimato do denunciante.

Art. 15-B. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
âmbito de suas competências, adotarão formas de recompensa pelo oferecimento de
informações que sejam úteis para a prevenção, a repressão ou a apuração de crimes ou
ilícitos administrativos.

Parágrafo único. Entre as recompensas a serem estabelecidas, poderá ser
instituído o pagamento de valores em espécie.”

m) Projeto de Lei n.º 4.246, de 2004, de autoria do Deputado Carlos
Nader – dispõe sobre o “disque-denúncia” e dá outras providências.
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Dispõe a proposição que “as empresas concessionárias de transportes terrestres,
municipais, estaduais e federais ficam obrigadas a gravar, em formato de fácil leitura e visualização, a seguinte
inscrição: ‘Disque-Denúncia 0800-............. Não se omita, denuncie! A discagem é gratuita e você não precisa se
identificar’.”

n) Projeto de Lei Complementar n.º 206, de 2004, de autoria do
Deputado Orlando Fantazzini – altera o caput e acrescenta o inciso XVI ao art. 22 da Lei
Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, legitimando o eleitor a representar à Justiça
Eleitoral os ilícitos que especifica.

A proposição pretende que o caput do art. 22 da Lei n.º 64/90 passe a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22. Qualquer eleitor, partido político, coligação, candidato ou o
Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido,
desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:”

o) Projeto de Lei do Senado n.º 157, de 2004, de autoria do Senador
Pedro Simon – autoriza a criação da Ouvidoria-Geral da República e dá outras providências.

Nos termos do art. 1.º da proposição, “fica o Poder Executivo autorizado a
criar a Ouvidoria-Geral da República, com a incumbência de acolher, processar e encaminhar à Presidência da
República, aos Ministérios, às Secretarias e demais órgãos da Administração Pública direta e indireta, após
avaliação sumária, projetos, sugestões, reclamações, denúncias, bem como consultas da população ou de entidades”.

p) Projeto de Lei Complementar n.º 241, de 2005, de autoria do
Deputado Davi Alcolumbre – altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo sobre a
publicação dos relatórios fiscais na Internet e da criação de serviços gratuitos de recebimento de
denúncias.

Pela redação que se pretende dar ao art. 48, §2.º, da Lei Complementar
n.º 101/2000, determinar-se-á que “os tribunais de contas manterão serviço gratuito de recebimento de
denúncias, ao qual será dada ampla divulgação, em seus respectivos sítios na Internet e por meio de serviço
telefônico”.

q) Projeto de Lei n.º 4.793, de 2005, de autoria do Deputado Vieira
Reis – altera a Lei n.º 9.807, de 13 de julho de 1999, que “estabelece normas para a organização e a
manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal
de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que
tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal”, para inserir
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artigos dispondo sobre a proteção a servidores públicos que denunciem ilícitos cometidos por
servidores da área de segurança pública.

Pelo projeto, pretende-se acrescentar os seguintes artigos à Lei n.º
9.807/99:

“Art. 11-A. É garantido o sigilo da identidade a todo servidor público que
fornecer informações referentes a ilícitos administrativos ou penais cometidos por
servidores da área de segurança pública.

Art. 11-B. Aplica-se ao servidor público que prestar as informações
especificadas no artigo anterior, no que couber, o disposto neste.

Parágrafo único. São também garantidos aos servidores públicos:

I – o direito de não sofrer punição administrativa em função das informações
prestadas;

II – o direito, por doze meses, de não ser transferido do órgão, salvo por sua
própria solicitação;

III – a proteção contra toda e qualquer represália funcional.

Art. 11-C. O servidor público que prestar informações falsas responderá por
seus atos, nos termos da legislação vigente.”

r) Projeto de Emenda Constitucional n.º 244, de 2004, de autoria dos
Deputados Almir Moura e outros – acrescenta ao art. 144 da Constituição o inciso VI e o §10,
para instituir a Agência Nacional de Combate à Corrupção.

Nos termos do §10 que se pretende acrescentar ao art. 144 da
Constituição Federal, “a Agência Nacional de Combate à Corrupção, órgão permanente, organizado e mantido
pela União, destina-se a coordenar as atividades de apuração de crimes de corrupção, nos termos da lei”.

IV – PROJETO DE LEI APRESENTADO PELA SUBCOMISSÃO DE NORMAS DE

COMBATE À CORRUPÇÃO DA CPMI DOS CORREIOS

Recentemente, restou aprovado no Congresso Nacional o relatório final
da CPMI dos Correios. Anexo a este documento se encontra projeto de lei apresentado pela
Subcomissão de Normas de Combate a Corrupção que cria o “Programa de Incentivo a Revelações de
Interesse Público”. Essa proposição tem como objetivos:

a) Estabelecer medidas de proteção para a pessoa que delatar ou fornecer
qualquer informação ou prova de atos de improbidade administrativa e de alguns crimes, dentre
eles os crimes contra a Administração Pública (corrupção ativa e passiva, inclusive). Qualquer
informação desse tipo é classificada pelo projeto como revelação de interesse público;
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b) Estabelecer um procedimento próprio para a apresentação da
revelação de interesse público – estabilidade, segurança e confiabilidade no sistema;

c) Criar um ambiente seguro para que o servidor público possa fazer uma
revelação de interesse público, sem prejuízo de suas atribuições, do cargo ou da função que
ocupe;

d) Determinar o compartilhamento das informações reveladas entre os
órgãos públicos responsáveis pela apuração dos ilícitos cometidos, bem como a sua imediata
comunicação ao Ministério Público;

e) Proibir a identificação pessoal do autor da revelação, salvo em
hipóteses específicas onde tal necessidade reste configurada, bem como proibir que os agentes
públicos divulguem indevidamente as informações de que tomem conhecimento;

f) Proibir a prática de qualquer ato de retaliação, represália, discriminação
ou punição pelo fato ou sob o fundamento de se ter apresentado uma revelação de interesse
público;

g) Estabelecer medidas para a compensação da pessoa que auxiliar para
que os bens, direitos e valores envolvidos nos ilícitos revelados retornem ao Poder Público, assim
como para que o produto do crime ou o proveito auferido com a sua prática sejam localizados e
recuperados;

h) Estabelecer fonte de custeio específica para o pagamento das
recompensas previstas, de modo a não onerar o Poder Público e, ainda, ensejar a restauração do
patrimônio público envolvido;

Dentre as principais medidas de proteção adotadas pelo referido projeto
de lei encontram-se:

a) proteção (física e psicológica) do autor da revelação contra coação ou
grave ameaça, estendendo-lhe todas as medidas de proteção hoje previstas para as vítimas e
testemunhas, nos termos da Lei n.º 9.807, de 13 de julho de 1999;

b) concessão de estabilidade funcional temporária ao servidor público
que seja autor de uma revelação de interesse público, pelas seguintes medidas:

- não poderá ser removido ou redistribuído de ofício por até dois anos;

- possibilidade de alteração de lotação, com ou sem modificação de sede ou
quadro, para a manutenção de sua integridade física e psicológica e do
exercício de suas funções;



20

- não poderá sofrer qualquer penalidade que caracterize discriminação,
retaliação, represália ou punição pelo fato ou sob o fundamento da revelação
de informações;

- não poderá o servidor público ser prejudicado em avaliação de desempenho,
caso esteja em estágio probatório; em procedimento de avaliação periódica de
desempenho, no caso de servidor estável; e em procedimento para aquisição
de estabilidade, no caso de servidor não estável.

c) proteção ao ocupante de cargo em comissão ou função comissionada
que for exonerado de ofício pelo fato ou sob o fundamento de haver feito uma revelação,
assegurando-lhe a manutenção no cargo ou função e a percepção dos proventos a esse relativos
por até dois anos;

d) proteção ao empregado sob o regime da CLT que é demitido pelo fato
ou sob o fundamento de haver revelado informações de interesse público, assegurando-lhe:

- direito à demissão sem justa causa;

- direito à percepção de multa de 10 vezes o valor do maior salário recebido, a
ser paga pelo empregador;

e) sistema de recompensa para a pessoa que colaborar efetivamente para:

- no caso de enriquecimento ilícito, a identificação, localização e apreensão dos
bens, direitos ou valores acrescidos ao patrimônio do agente público ou de
terceiro beneficiário – recompensa de até 10% sobre o valor desses bens;

- no caso de lesão ao patrimônio público, a identificação, apuração e integral
ressarcimento do dano pelo agente público ou pelo terceiro – recompensa de
até 10% do valor reparado;

- na identificação, localização e apreensão de bens, direitos ou valores que
constituam produto de infração penal ou proveito auferido com a sua prática –
recompensa de até 10% sobre o valor desses bens.

Segue, em anexo, cópia do referido projeto de lei.
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PROJETO DE LEI Nº      , DE 2006

(Da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios)

Institui o Programa de Incentivo a Revelações de
Interesse Público e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Rt. 1º O Programa de Incentivo a Revelações de Interesse Público

compõe-se do conjunto de medidas previstas nesta Lei para a proteção e compensação da pessoa

que, em prol do interesse público, proceda à revelação de informações de que tenha

conhecimento.

Art. 2.º Para os efeitos desta Lei, considera-se revelação de interesse

público a delação, notícia ou o fornecimento de qualquer peça de informação, dado,

referência, indício ou prova capaz de ensejar ou auxiliar a apuração, processamento e

julgamento de ação ou omissão que configure ato de improbidade administrativa ou crime:

I - de tortura;

II - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins;
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III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado

à sua produção;

IV - hediondo;

V - de terrorismo;

VI - de responsabilidade;

VII - de abuso de autoridade;

VIII - contra o sistema financeiro nacional;

IX - contra a Administração Pública;

X - contra a ordem tributária, a ordem econômica e a previdência social;

XI - de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;

XII – praticado por organização criminosa;

XIII – contra a saúde pública;

XIV – contra a fé pública;

XV – eleitoral;

XVI – falimentar;

XVII - contra o meio ambiente;

XVIII - militar.

Art. 3.º Qualquer pessoa, por ato voluntário e espontâneo, pode revelar

informações de interesse público, devendo fazê-lo perante uma autoridade policial ou

administrativa, o Ministério Público ou o juiz competente.
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Parágrafo único. Os agentes públicos são obrigados a revelar

informações de interesse público de que tenham conhecimento e guardem relação direta ou

indireta com a prática de ato ou omissão, por outro agente público, que se enquadre em

qualquer das condutas descritas no art. 2.º.

Art. 4.º A revelação de interesse público poderá ser apresentada por

escrito ou oralmente, devendo ser reduzida a termo e assinada, e conterá:

I – a qualificação do autor da revelação;

II – a intenção, propósito, motivo ou razões para a revelação das

informações;

III – a descrição das ações ou omissões objeto da revelação e a indicação

de provável autoria;

IV – informações detalhadas sobre os fatos revelados;

V – a indicação das provas de que tenha conhecimento.

§1.º A autoridade a qual a revelação de interesse público for apresentada

a rejeitará, em despacho fundamentado, se esta não obedecer as formalidades estabelecidas

neste artigo.

§2.º O autor da revelação poderá condicioná-la à execução das medidas

de proteção necessárias para assegurar a sua integridade física e estabilidade profissional.

§3.º Caso o autor decida pela apresentação oral da revelação, poderá

requerer que tal se faça perante um representante do Ministério Público, hipótese em que a

autoridade competente solicitará a sua presença, designando data e hora para audiência

especial com esse fim.

Art. 5.º Atendidos os requisitos do artigo anterior, a autoridade a qual a

revelação foi apresentada, considerando a relevância, gravidade e possível repercussão dos

fatos revelados ou na iminência de sê-lo:
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I – determinará a sua apuração ou tomará as providências necessárias

para tanto;

II – se for o caso, comunicará ao Ministério Público as medidas de

proteção requeridas pelo autor;

II – encaminhará ao Ministério Público as informações objeto da

revelação;

IV - compartilhará as informações com outras autoridades ou órgãos

públicos.

Art. 6.º O compartilhamento de informações entre os órgãos ou

autoridades que receberem revelações de interesse público é obrigatório, se dará de ofício ou a

requerimento do interessado, e observará, sempre que possível:

I - a competência para apuração dos fatos revelados;

II - a relevância das informações requeridas;

III – a necessidade ou utilidade das informações para a descoberta e

apuração de outros ilícitos ou irregularidades.

Parágrafo único. A autoridade ou órgão público com a qual as

informações reveladas foram compartilhadas deverá notificar o autor da revelação a fim de

comunicá-lo do ato de compartilhamento.

Art. 7.º O agente ou órgão público que receba revelação de interesse

público ou dela tome conhecimento fica proibido de divulgar informações que permitam a

identificação pessoal de seu autor, salvo quando:

I – o autor da revelação consentir por escrito na sua identificação;

II – a identificação do autor da revelação seja essencial para a efetiva

apuração dos fatos revelados, ou para prevenir ou evitar ofensa à saúde pública, à segurança

pública ou ao meio ambiente.
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§ 1.º Na hipótese do inciso II, a autoridade deverá requerer autorização

para divulgação da identidade do autor da revelação, devendo o juiz competente decidir após

a oitiva do Ministério Público.

§ 2.º O agente público responderá civil, penal e administrativamente pela

divulgação indevida de informações sobre as revelações de interesse público de que tome

conhecimento.

§ 3.º A vedação constante deste artigo se aplica aos agentes públicos após

o exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública.

Art. 8.º Ninguém será submetido a qualquer ato de retaliação, represália,

discriminação ou punição, pelo fato ou sob o fundamento de ter apresentado uma revelação

de informações de interesse público.

Parágrafo único. Ao autor da revelação é assegurado o direito à reparação

dos danos morais ou materiais sofridos em decorrência da prática dos atos descritos no caput.

Art. 9.º A pessoa que, na iminência de fazer uma revelação de interesse

público, após tê-la feito, ou ainda, que, no curso de investigação, procedimento ou processo

instaurado a partir de revelação apresentada, esteja coagida ou exposta a grave ameaça, poderá

requerer a execução das medidas de proteção previstas na Lei n.º 9.807, de 13 de julho de

1999, que lhe sejam aplicáveis.

§1.º O Ministério Público deliberará sobre a necessidade e utilidade das

medidas de proteção solicitadas pelo autor da revelação, requerendo ao juiz competente o

deferimento das que entender apropriadas.

§ 2.º Para a adoção das medidas de proteção, considerar-se-á, dentre

outros aspectos, a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a

dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a

produção de provas.

§ 3.º Em caso de urgência e levando em consideração a procedência,

gravidade e a iminência da coação ou ameaça, o juiz competente, de ofício ou a requerimento

do Ministério Público, determinará que autor da revelação seja colocado provisoriamente sob
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a custódia de órgão policial, até que o conselho deliberativo decida sobre a sua inclusão no

programa de proteção.

§4.º Quando entender necessário, o juiz competente, de ofício, a

requerimento do Ministério Público ou por solicitação do órgão deliberativo, concederá as

medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção.

Art. 10. Ao servidor público que proceda à revelação de informações de

interesse público são assegurados os seguintes direitos:

I – proibição de remoção ou redistribuição de ofício por até dois anos,

podendo esse prazo ser prorrogado pelo juiz competente, a requerimento do Ministério

Público;

II – alteração de lotação, com ou sem modificação de sede ou quadro,

quando indispensável à manutenção de sua integridade física e psicológica e ao exercício de

suas funções;

III – impossibilidade de aplicação de qualquer penalidade que caracterize

discriminação, retaliação, represália ou punição pelo fato ou sob o fundamento da revelação

de informações de interesse público.

Parágrafo único: Pelo fato ou sob o fundamento de haver revelado

informações de interesse público, o servido público não será prejudicado:

I - em avaliação de desempenho para o cargo ou emprego público, na

hipótese de servidor público em estágio probatório;

II - em procedimento de avaliação periódica de desempenho previsto no

art. 41, III, da Constituição Federal, na hipótese de servidor público estável;

III - em avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade,

na hipótese de servidor público não estável.

Art. 11. Ao ocupante de cargo em comissão ou função de confiança que,

pelo fato ou sob o fundamento de haver revelado informações de interesse público, haja sido

exonerado de ofício pela autoridade competente, é assegurada a percepção dos proventos



27

relativos ao cargo ou função ocupados por até dois anos, podendo esse prazo ser prorrogado

pelo juiz competente, a requerimento do Ministério Público.

Parágrafo único. O ex-ocupante continuará a exercer as atribuições

relativas ao cargo ou função durante o período assinalado, devendo a sua lotação ser

determinada pela autoridade competente.

Art. 12 À pessoa que, na condição de empregado, regido pela Lei n.º

5.452, de 1.º de maio de 1.943, de entidade pública ou privada cujos representantes, membros,

sócios, acionistas, cotistas, diretores, participantes ou associados de qualquer espécie estejam

envolvidos com a prática de ilícito constante do art. 2.º, for demitida pelo fato ou sob o

fundamento de haver revelado informações de interesse público, são assegurados:

I – o direito à demissão sem justa causa, com todos os efeitos legais dela

decorrentes;

II – o direito à percepção de multa no importe de dez vezes o valor da

maior remuneração que tenha percebido na entidade, a ser paga pelo empregador.

Art. 13. Na sentença, o juiz se manifestará fundamentadamente sobre:

I - o atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos necessários à

proteção do autor da revelação;

II - as medidas de proteção requeridas pelo autor da revelação e as

efetivamente atendidas, as suas condições e prazos de duração, e as restrições impostas;

III – a inclusão do autor da revelação nos programas previstos na Lei n.º

9.807, de 13 de julho de 1999, determinando ao órgão executor as medidas e providências

necessárias.

Art. 14. A pessoa que, por meio da revelação de interesse público, tenha

colaborado efetiva, espontânea e voluntariamente com a investigação e o processo relativo

aos ilícitos previstos no art. 2.º tem direito às compensações estabelecidas nesta Lei, desde que

dessa colaboração tenha resultado:
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I – a identificação, localização e apreensão dos bens, direitos ou valores

acrescidos ao patrimônio do agente público ou de terceiro beneficiário, tratando-se de ato de

improbidade administrativa por enriquecimento ilícito;

II – a identificação, apuração e integral ressarcimento do dano pelo

agente público ou pelo terceiro, tratando-se de ato de improbidade administrativa por lesão ao

patrimônio público;

III – na identificação, localização e apreensão de bens, direitos ou valores

que constituam produto de infração penal ou proveito auferido com a sua prática.

§1.º Na hipótese do inciso I, a compensação consiste em recompensa de

até 10% sobre o montante total dos bens, direitos e valores efetivamente vertidos aos cofres

públicos por força da revelação.

§2.º Na hipótese do inciso II, a compensação consiste em recompensa de

até 10% sobre o valor total dos danos efetivamente reparados por força da revelação.

§3.º Na hipótese do inciso III, a compensação consiste em recompensa

de até 10% sobre o valor total do produto do crime ou dos proveitos efetivamente

recuperados por força da revelação.

§4.º Se da apuração dos fatos revelados houver conclusão no sentido de

que o agente público autor de revelação de interesse público seja co-autor ou partícipe de

qualquer dos ilícitos previstos no art. 2.º, o juiz competente reduzirá, de acordo com as

circunstâncias do caso, o valor de qualquer recompensa a que fizer jus, ou vedará o seu

pagamento.

Art. 15. O juiz competente, de ofício ou a requerimento da autoridade

policial ou administrativa, ou do Ministério Público, determinará o registro de elogio nos

assentos individuais do servidor público que colaborar efetivamente para a apuração e

repressão de ilícitos por meio da revelação de informações de interesse público, ressaltando a

sua colaboração para a manutenção da probidade, moralidade e transparência na

Administração Pública e para o combate ao crime.
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Art. 16. Se a revelação de interesse público levar à descoberta da prática

de ação ou omissão prevista no art. 2.º desta Lei pelo próprio autor da revelação, a sua pena

pode ser reduzida de um a dois terços no caso de condenação, desde que colabore da forma

prevista no art. 14 desta Lei.

Parágrafo único. A redução também se aplica, no que couber, às

penalidades a que se sujeitar o servidor público autor da revelação.

Art. 17. O pedido de compensação pela revelação de informações de

interesse público será feito pelo seu autor em petição fundamentada e devidamente instruída,

no bojo dos autos do processo penal ou civil no qual os fatos oriundos da revelação são

apurados.

§1.º O pedido de compensação conterá a qualificação de seu autor,

exporá os fundamentos de fato e de direito que ensejam o seu pagamento, demonstrará a

efetiva colaboração para a o ressarcimento de danos, a restauração do patrimônio público ou

para a recuperação dos produtos e proventos de ilícito penal, indicando também as provas

que evidenciam o direito à compensação.

§2.º Instaurado o incidente de compensação, o juiz competente mandará

processá-lo em separado e sem suspensão da causa, cabendo ao relator processá-lo e julgá-lo

nos tribunais.

§3.º Após a oitiva do Ministério Público, o juiz decidirá

fundamentadamente sobre o pedido de compensação, em observância estrita aos critérios de

pagamento definidos nesta Lei.

Art. 18. O direito a qualquer compensação prevista nesta Lei decai em

dois anos, a contar da data em que os bens, direitos ou valores aos quais se refiram tenha

retornado ao Poder Público.

Art. 19. O pagamento das compensações previstas nesta Lei se dará da

seguinte forma:
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I – na hipótese de improbidade administrativa por lesão ao patrimônio

público, os valores das indenizações devidas serão deduzidos do montante total relativo aos

valores a serem vertidos ao Poder Público a título de reparação de danos por força da

revelação;

II – na hipótese de improbidade administrativa por enriquecimento

ilícito, os valores das indenizações devidas serão deduzidos do montante total relativo aos

bens, direitos ou valores recuperados a serem devolvidos ao Poder Público por força da

revelação;

III – na hipótese de crime previsto no art. 2.º, o juiz decretará a perda

dos bens, direitos ou valores que constituam produto da infração penal ou proveito auferido

com a sua prática e que tenham efetivamente recuperados por força da revelação, e de seu

montante total deduzirá os valores das indenizações, dando-lhe, a seguir, a destinação prevista

no Código Penal ou em legislação especial.

§1.º O juiz determinará o cálculo do valor das recompensas devidas e

determinará depósito da quantia necessária ao seu pagamento em conta judicial.

§2.º Transitada em julgado a decisão que arbitrou a recompensa, o juiz

determinará a expedição de mandado de pagamento em nome do requerente.

§3.º Se necessário, o juiz determinará o leilão de tantos bens, direitos ou

valores cuja perda tenha sido decretada quantos forem necessários ao pagamento das

recompensas arbitradas.

§4.º A devolução dos valores recuperados ao órgão público lesado ou a

sua destinação por força do Código Penal ou da legislação especial só ocorrerá após a

liquidação das indenizações devidas nos termos desta Lei.

Art. 20. Sob pena de responsabilidade, as medidas e providências

previstas nesta Lei serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos

agentes envolvidos em sua execução.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta proposição é introduzir, no ordenamento jurídico
brasileiro, instrumentos jurídicos capazes de fomentar a revelação de informações em prol
interesse público, a fim de permitir ou facilitar a apuração de atos de improbidade administrativa e
de certos ilícitos penais.

Para tanto, cria o Programa de Incentivo a Revelações de Interesse
Público, instituindo medidas para a sua proteção e compensação.

A iniciativa não é nova no direito comparado. Países como Canadá,
Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Estados Unidos, Coréia do Sul e Israel,
dentre outros, possuem em sua legislação mecanismos para a proteção de pessoas que revelem
informações dessa sorte, como atos ou omissões lesivos ao poder público e atos de corrupção em
geral.

Apesar de concebido inicialmente com o objetivo de estabelecer medidas
para incrementar e facilitar a descoberta e punição de atos de corrupção, acreditamos que a
contribuição deste projeto de lei não se limitará à repressão de alguns poucos ilícitos penais, mas
de inúmeros e deletérios ilícitos de natureza penal e administrativa.

O projeto de lei propõe medidas que abrangem desde a proteção física,
psicológica e profissional da pessoa que proceder a uma revelação de interesse público, quanto a
garantia de confidencialidade das informações reveladas, a obrigatoriedade de seu
compartilhamento entre autoridades públicas e a proibição de divulgação da identidade do autor
da revelação.

Esses instrumentos, além de encorajar indivíduos a fazerem revelações de
interesse público, visam estabelecer e disseminar a crença de que a pessoa que faz a revelação
pode confiar em um sistema que lide de modo eficiente, confiável e integral com a informação
revelada.

No que guarda pertinência com a proteção física e psicológica, assinale-se

que a Lei n.º 9.807, de 1999, que estabelece normas para a organização e manutenção de

programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, limita a proteção a

essas pessoas, deixando de lado aquele que, embora não seja vítima ou testemunha, pode e

deve, por ato espontâneo e voluntário, colaborar para a elucidação de um ilícito penal.

Essa proteção há de ser estendida ao autor de uma revelação qualificada

como de interesse público nos termos do projeto de lei. O autor da revelação há de ser

considerado mais como uma testemunha do que como um delator. Mais valor há dado ao ato
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de revelar a informação de interesse público que ao estigma de ser o autor da revelação taxado

como “dedo-duro”.

A proposição também dispõe sobre um regime de proteção especial
contra atos de discriminação, retaliação, represália ou punição praticados pelo fato ou sob o
fundamento da revelação de interesse público.

Engloba garantias específicas aos servidores públicos para incentivá-los a
revelar informações de interesse público, como a inamovibilidade temporária (proibição de
remoção ou redistribuição de ofício), a possibilidade de modificação de lotação, caso seja
necessário para assegurar a sua integridade física e o exercício de suas funções, e a imunidade
contra penalidades fundadas no ato da revelação.

Direitos especiais são assegurados tanto ao servidor público efetivo
quanto ao ocupante de cargo ou função de confiança para fornecer-lhes o ambiente propício à
revelação. Ao empregado pelo regime da CLT também é garantida proteção contra a dispensa
motivada pela revelação de informações de interesse público.

Com a medida, impediremos que arbitrariedades dessa sorte sejam
cometidas contra as pessoas que fizerem as revelações, em especial contra servidores públicos.

Sobreleve-se que a eficácia de um sistema que incentive a realização de

revelações de interesse público depende da proteção do autor em razão da revelação

apresentada.

A fim de que as pessoas se sintam seguras para fazer revelações relativas

a agentes públicos ou contra seus próprios empregadores, elas precisam ter certeza de que não

sofrerão qualquer espécie de represália.

Ademais, se não houver a devida repressão aos atos de represália contra

o autor da revelação, o sistema de proteção às revelações de interesse público perde

legitimidade.

O projeto também estabelece medidas para a compensação pecuniária
das pessoas que, por força das revelações que apresentarem, permitirem a localização e
recuperação de bens, direitos e valores fruto de enriquecimento ilícito, o ressarcimento do dano
na hipótese de lesão ao patrimônio público e ou a recuperação do produto de infração penal ou
do proveito auferido com sua prática.
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No que guarda pertinência com tal sistemática, assinale-se que a inserção
da medida ao ordenamento brasileiro equiparará o Brasil a países como o Canadá, a Coréia do
Sul, e os Estados Unidos, onde medidas semelhantes já foram adotadas e mostraram-se eficazes
no combate a ilícitos e irregularidades.

Nesse particular, a lei estabelece tanto o procedimento para a obtenção
das compensações quanto a forma de seu custeio. Trata-se de medida que, além de não trazer
qualquer ônus ao Poder Público, estimulará a restauração do patrimônio público lesado.

Por todo o exposto, a Comissão Parlamentar Mista dos Correios

apresenta este projeto de lei como fruto de seu extenso trabalho, clamando pelo apoio dos

nobres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em         de                         de 2006.
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